
A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTAT^ TÁRSULAT KÖRLEVELE

BAR LANGNAP 

1971.

Miskolcon akartuk ez évben megrendezni a minden év junius harmadik vasár

napján immár hagyományossá vált országos szpeleológus értekezletet, a 

Barlangnapot,de miután miskolci osztályunk titkárának betegsége miatt az elő

készületek elmaradtak a miskolci osztály képviselőjének az 1971. május 20-i 

elnökségi ülésen előterjesztett kérésére a budapestiek vállalták át az utolsó 

hetekben a találkozó megszervezését azzal, hogy a miskolciak 1972-ben ren

dezik meg az országos értekezletet.

Az idei országos értekezletre az elnökség nyilvános és kibővített választmányi 

ülést is összehívott, hogy ilyen széleskörű plénum hozzon határozatot a társulati 

tagdíjról, melynek megállapítását a legutóbbi közgyűlés a választmányra ru

házta.

Az értekezletnek 75 résztvevője volt. Több vidéki csoportunk is képviseltette 

magát.

Dr. Dénes György főtitkár tájékoztatta a megjelenteket a tagsági dij újra 

megállapítását szükségessé tevő körülményekről mindenek előtt kiadványaink
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nyomdai költségének többszörösére emelkedéséről. A kibővített választmányi 

ülés a Karszt és Barlang cimti féléves kiadványunk számonkénti árát 18. - Ft-bán, 

Karszt- és Barlangkutatás c. évkönyvünk kötetenkénti árát 36. - Ft-bán, kettős 

szám esetén 56, -Ft-ban állapította meg.

Úgy határozott a kibővített választmány, hogy a jövőben a Karszt és Barlang c. 

kiadványt a tagság illetménylapként kapja és a társulati tagdijat a rendes tagok 

számára évi 100. - az ifjúsági tagok számára évi 60. - Ft-ban állapította meg.

Figyelembevéve a Karszt és Barlang évi 2 számának 36. -Ft árát, a tagdíj emel

kedése a tagság számára csupán évi 14. -, ifjúsági tagoknak csupán évi 4. - Ft.

A választmányi ülés napirendjének letárgyalása után került sor az országos ta 

lálkozó programjára, melynek keretében először dr.Jakucs László tanszékvezető 

egyetemi tanár, Társulatunk elnökségi tagja tartott pompás diapozitivek vetíté

sével kisért, szakmailag rendkívül érdekes beszámolót az elmúlt év őszén Kubá

ban megrendezett barlangkutató kongresszusról.

Dr. Böcker Tivadar tudományos osztályvezető, Karszthidrolőgiai Szakbizottságunk 

vezetője tájékoztatást adott az újjászervezett bizottság munkájáról és célkitűzé

seiről. (A beszámolót teljes terjedelemben Tájékoztatónkban leközöljük.) Felhívta 

a barlangkutatókat és csoportokat, hogy a tudományos és népgazdaság szempont

jából egyaránt fontos és nagyjelentőségű kutató, mérő és adatgyűjtő munkákból ve

gyék ki részüket.

Dr. Bertalan Károly főgeológus, Társulatunk elnökségének tagja, és a Barlang- 

kataszterezési Szakbizottság vezetője tájékoztatta az értekezlet részvevőit az uj 

barlangkataszter^kialakitásával kapcsolatos eddigi munkákról, majd Kordos László, 

a szakbizottság előadója a soronkövetkező feladatokat vázolta fel és felhívta a cso

portok és mindenegyes barlangkutató figyelmét, hogy vegyen részt ebben a fontos 

és nélkülözhetetlen munkában,

A referátumokhoz számos érdekes hozzászólás hangzott el. Az értekezlet munka

ülése igy a késő estébe húzódott el, de a Társulat további munkája, tevékenysége 

számára hasznosan irányt mutatott.
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Másnap a Barlangnap részvevői nagy számban keresték fel a Budapesti Fürdő- 

igazgatőság irányítása alatt haladó Géllért-hegyi táróhajtást.

Szalontay Gergely vegyészmérnök, Karszthidrolőgiai Szakbizottságunk tagja 

adott szakmai tájékoztatást a budapesti termális karsztvizek kutatási eredmé

nyeiről, majd több csoportban végigvezette a kutatótárón a nagyszámú érdeklő

dőket, bemutatva a Gél lért-hegynek táró által feltárt szerkezeti, litolőgiai és 

hidrotermális viszonyait.

Az 1971. évi Barlangnap sokoldalú és értékes tájékoztatást adott a tagságnak a 

szakmai munka több területéről és további eredményes szakmai és társulati 

munkára ösztönzött és mozgósított. Az évi országos értekezletünk hasznos és 

sikeres volt.

Dr. Dénes György
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A Karszt-morfogenetikai Szimpózium szervező bizottsága 1971. junius 19-én 

munkaülést tartott, az augusztusban megrendezendő szimpózium szervezési ügyei

nek megvitatására.

A Társulat Karszthidrológiai Szakbizottsága 1971. julius 2-án munkaülést tartott 

a bizottság jövőbeni feladatainak megvitatására.

KARSZT-MORFOGENETIKAI SZIMPÓZIUM

A Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciája keretében hazánk

ban 1971. augusztus 5-9. között szimpóziumot rendeztek a karsztmorfológia kül

földi és hazai művelői részére.

A szimpóziumon megvitatásra hirdetett főbb témakörök: klimatikus karsztmorfoló

gia, a karsztositó folyamatok hatókomponenseinek vizsgálata, karsztfolyamatok 

mikrőtérségekben és a nem karsztos földrajzi környezet szerepe a karsztos té r 

színek morfológiai fejlődésében.

A szimpózium szervező intézményei voltak: a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat, valamint a szegedi József Attila Tudományegyetem Természetföldrajzi 

Tanszéke. A szimpózium szervező elnöke: dr. Jakucs László egyetemi tanár, 

titkára: dr. Balázs Dénes. A szervező bizottság tag jai: dr. Dénes György,

Gádoros Mikfcs, dr. Kessler Hubert, dr. Láng Sándor és Maucha László.

Munkatársak: Csekő Árpád, Kasza Erzsébet, Schőnviszky László és Székely Kinga.

A szimpózium rövid ismertetése :

Augusztus 5-én délelőtt 10 órakor dr. Jakucs László egyetemi tanár nyitotta meg a 

szimpózium ot a Technika Házában. Köszöntötte a szimpóziumra egybegyült bél

és külföldi szakembereket, majd javaslatára a délelőtti ülésszakra társelnökül 

dr. Vladimir Panost, a Nemzetközi Szpeleolőgiai Unió elnökhelyettesét választot

ták meg.
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A délelőtt folyamán a következő előadások hangzottak el :

Balázs D. : Trópusi karszttipusok

Dénes Gy.: A fokozatosan lepusztuló vizzárő takaró szerepe az exhumálődő karszt 

morfológiai fejlődésében,

Gams, I. : (Jugoszlávia) Uj módszer a karsztos talajerózió meghatározására.

Jakucs L .; A karsztosodási folyamat dinamikájának különbségei a mikró- 

térségben.

Kunaver, J. (Jugoszlávia): A Júliái Alpok magashegységi karsztja az alpesi 

karszt ok rendszerében.

Ezután ebédszünet következett, majd délután dr. Láng Sándor egyetemi tanár és 

Watáon Monroe, az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Hivatalának főgeolőgusa 

elnökletével folytatódtak az előadások:

Müller P. - Sárváry I. : A zsombolykeletkezés tisztán korróziós modellje.

Panos, V. (Csehszlovákia) : Megjegyzések karsztgenetikai problémákhoz.

López Santoyo, A. (Mexikó): Karrformák Közép-Mexikő déli részén.

Zámbó L. : A terra-rossa dolinaüledékek hatása a töbrök morfogenezisére.

Láng S. : A hazai karsztok és környékük lepusztulásának egyes kérdései.

A szimpóziumon elhangzott előadások a mintegy hatvan főnyi résztvevő körében 

élénk vitákat váltottak ki.

A szimpózium előadásainak szüneteiben a szakemberek megtekintették az előadó

terem előtti folyosón azt a karsztmorfológiai és szpeleológiai térképkiállítást, 

amelyet a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Szpeleokartográfiai Szak- 

bizottsága állított össze Horváth János vezetésével.

Augusztus 6-án megkezdődtek a szimpózium szakmai bemutatói és tereptanulmányai. 

A délelőtt folyamán a részvevőket a budai Vár-hegy mésztufabarlangjának geolőgíá 

jával és genetikájával Barátosi József a Geológiai Technikum nyugalmazott igazgatója 

ismertette meg, majd a Gellért-hegyi Karszthidrológiai Eszlelőállomást és az ott 

folyó munkát . dr. Böcker Tivadar, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 
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tud. osztályvezetője mutatta be. Ezt követően a szimpózium részvevői a 

Gellért-hegy alatti táróban feltárt hidrotermális karsztjelenségeket tekintették 

meg dr. Kessler Hubert fő hidrológus szakvezetése mellett.

A délutáni program keretében a résztvevők felkeresték a Pál-völgyi-barlangot, ahol 

dr. Jaskő Sándor főgeológus tartott szakmai ismertetést a hévizes üregrend szerek 

kialakulásáról. Ezt követően a János-hegy oldalában található dolomit-karszt terület 

bemutatása következett, ahol dr. Jakucs László a hidrotermális hatásra porlő 

dolomitkőzet sajátos lepusztulási folyamatát ismertette.

Este nyolc órakor kezdődött a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat fogadása 

* a szimpózium külföldi vendégei tiszteletére, akiket dr. Láng Sándor egyetemi tanár, 

a Társulat elnöke köszöntött a Gundel Étterem Zöld.-termében.

Augusztus 7-én a szimpózium részvevői egész napos kirándulás keretében autó

busszal a Vértes- és Bakony-hegységbe utaztak. Előbb a gánti bauxit-bányában 

a kréta időszakból származó paleokarsztos maradványokat tekintették meg, ahol 

dr. Végh Sándorné és dr. Láng Sándor egyetemi tanárok, valamint a vendéglátók 

részéről dr. Hőriszt György és dr. Szabó Elemér főgeológusok tartottak szakmai 

ismertetéseket.

Az ut folytatásaként Székesfehérvár történelmi nevezetességű emlékeinél 

dr. Dénes György kalauzolta a szimpózium részvevőit, akik ezután a rekkenő hő

ségben a Balaton partján tartottak fürdéssel egybekötött rövid pihenőt.

A késő délutáni órákban az urkuti mangánbányában felszínre került és term észet- 

védelmi területté nyilvánított. Csárda-hegyi trópusi őskarsztos felszíni formákat 

tekintették meg, amelyek a külföldi szakemberek körében rendkívül nagy érdeklő

dést és élénk vitákat váltottak ki.

Augusztus 8-án kora reggel a szimpózium kollektívája kétnapos tanulmányi kirán

dulásra indult a Bükk-hegységbe és az Aggteleki-karsztvidékre.
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Az utasok az első nap délelőttjén először Eger város történelmi nevezetességeit 

tekintették meg Estők Bertalan tanár vezetése mellett, majd a Blikkben a Pénz- 

pataki-ponorrendszer genetikai kutatási eredményeit ism ertette dr. Jakucs László. 

Ezt követően a szimpózium részvevői felkeresték a Lusta-völgy egyik töbrében 

a szegedi egyetem karszt-mikroklima kutatőállomását, ahol dr. Wagner Richard 

professzor tartott nagy érdeklődéssel kisért beszámolót munkájukról.

A programnak megfelelően ebéd után a lillafüredi Forrás-mésztufabarlang meg

tekintése következett, ahol dr.Juhász András főgeológus nyújtott átfogó szakmai 

ismertetőt. Ugyanő kalauzolta a szimpózium részvevőit a miskolctapolcai 

barlangfürdőben is , ahol valamennyien meggyőződhettek a világon egyedülálló 

létesítmény testet-lelket felüditő hatásáról. A késő esti órákban a szimpózium 

autóbusza befutott Aggtelekre.

Augusztus 9-én a reggeli program a Baradla-barlang aggteleki kiépített szaka 

szénák Bejárásával kezdődött, ahol Baross Gábor geológus, barlangigazgató 

tájékoztatta a vendégeket a barlang genetikájával kapcsolatos tudományos kuta 

tási eredményekről. Útban autóbusszal Aggtelekről Jősvafőre, a Vörös-tő köze 

lében megállva dr. Zámbó László egyetemi tanársegéd ismertette a dolinák f e j

lődésével kapcsolatos kutatásainak eredményeit. Ezt követően ismét föld alatti 

túra következett, a szimpózium részvevői ugyancsak Baross Gábor szakveze 

tése mellett a Baradla barlang jősvaíői szakaszát tekintették meg, majd ellá 

togattak a Béke barlang klímáterápiás termeibe, ahol külföldi vendégeink is 

megismerkedhettek a légúti megbetegedések barlangi kezelésének magyarországi 

eredményeivel.

A jősvaíői Tengerszem Szállóban megtartott ebéd már a bucsuzás jegyeit viselte 

magán: dr.Jakucs László pohárköszöntő szavaira W. Monroe, V. Panos és I. Ganis 

professzorok válaszoltak és köszönték meg a külföldiek nevében a szimpózium 

rendezőségének gondoskodását.

Budapestre való visszatérés előtt, a délutáni órákban a szimpózium részvevői 

megtekintették a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet jósvafői karsztkutató
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állomást, ahol az állomás vezetője, Maucha László geológus tartott ismertetést 

és laboratóriumi bemutatót az elmúlt évtizedben végzett legkiemelkedőbb kutatási 

munkáikból. A külföldi vendégeket nagyon meglepte a kutatőállomás magasszin- 

vonalu műszerezettsége, a tudományos kutatási eredmények közül pedig a szi- 

vornyás források működésének modellszerű bemutatása, valamint a litoklázis- 

pulzáciő műszeres regisztrálása.

A szimpózium rendezvényein 28 magyar és 17 külföldi, összesen tehát 45 szak

ember vett részt.

Az IGU Európai Regionális Konferenciája keretében megrendezett Karszt-morfo- 

genetikai Szimpózium a szakemberek baráti, szinte családias találkozójavolt,

. amelyet mindvégig magas szinvonalu szakmai eszmecserék, a tudományos problémák 

megoldására irányuló mélyreható viták jellemeztek.

Dr. Balázs Dénes
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A Vecsembüklci-zsomboly részletes felm érésére, szerkezeti viszonyainak és réteg- 

tani helyzetének vizsgálatára valamint a karsztvizszint elérése érdekében újabb 

szakaszok feltárására a Vizgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet felkérése és 

anyagi támogatása alapján újabb expedició zajlott le 1971. junius 11-e és 27 e 

között,

A kéthetes expedícióban a Budapesti Vörös Meteor Téry Ödön hegymászó Csoportja 

és Központi Barlangkutató Csoportja, az Egyesült Gyógy- és Tápszergyár Hegy

mászó Csoportja a Ganz Mávag hegymászó csoportja a Miskolci Marcel Loubens 

Barlangkutató Csoport, az óbudai Szeszgyár Barlangkutató Csoportja, a Pécsi 

Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja és a VITUKI Barlangkutató Cso

portja összesen 86 lő , folyamatosan munkában átlag 36 személy vett részt.

A kutatók elvégezték a zsomboly és környékének részletes felmérését. A szerke

zeti viszonyok tisztázására a zsombolyban észlelhető vetőket és litoklázisokat 

bemérték. A rétegtani viszonyok vizsgálatára tájolt kőzet és rendszerezett üledék 

minta- gyűjtést végeztek.

A karsztvizszint elérése érdekében a zsomboly mintegy 245 méter mélységben lévő 

talppontján az agyagdugó bontásával 8 méterrel sikerült továbbjutni. Ezzel a karszt-- 

vizszint zónájának jelentős része feltárást nyert. Magasabb szinteken - a 39 méte

res oldalaknából, a 90 méteres aknáitól és akna aljából - több eddig ismeretlen 

függőleges aknát jártak be az expedició részvevői.

A zsombolyban való közlekedés megkönnyitése érdekében a kutatók a szűkületeket 

kitágították, csörlő és hágcsó állásokat készítettek és fix létrákat épitettek be.

A feltáró és feldolgozó munkák mellett folyamatos rádióaktivitási és meteorológiai 

mérések folytak.

A bükki analógiák alapján várható mintegy 50-70 méteres karszt vizszint ingado

zási zóna legalább kétharmadát sikerült feltárni, a teljes zóna feltáráshoz mintegy 

20-25 méteres talpfurás, vagy kedvező esetben bontással való továbbjutás szük

séges. A feladat a jelenlegi előkészítés és tapasztalatok alapján elvégezhető.

A felszíni és barlangi térképek elkészítése a mérési eredmények feldolgozása, a 

kőzet- és üledékminták vizsgálatainak elvégzése után ezek eredményeiről részle 

tes összefoglaló jelentés készül.

Sz.K.
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BARLANGKATASZTEREZÉS

1971 tavasza óta megélénkült a Dokumentációs Szakbizottság munkája, Magyar-

ország Barlangkataszterének egyre sürgetőbbé váló létrehozása érdekében. A

Tájékoztató e számától kezdve folyamatosan közöljük a barlangkataszterezés hi-

reit, hogy minél több kutató és csoport kapcsolódjon be a jelentős munkába.

Eddig az alábbi események történtek :

1. 1971. március 25-én Kordos László hat pontos tervezetet nyújtott be a Doku- 

mentációs Szakbizottsághoz, a barlangkataszter előkészitő munkálatainak mene

téről. A tervezet az alábbi témakörökkel foglalkozik :

1. Az MKBT fogadja el központi programnak a kataszter felállítását

2. A vezérlapos dossziérendszer elfogadása, annak megtervezése, 

témacsoportjainak kialakítása, nyomdai elkészitése

3. A kataszteri beosztás és kataszteri számok kialakítása

4. A kataszterhasználat rendjének elkészitése

5. Szabványok előírása

6. Az előzőek mellett állandó előkészitő irodalmi és terepmunka

2. 1971. április 12-én a Dokumentációs Szakbizottság megbeszélést tartott. Ennek 

során megállapították Magyarország nagy barlangtani régióit, a már nemzetkö

zileg elterjedt osztrák módszer alapján.

3. 1971. április 7-én Miskolcon Balogh Tamás, Kordos László és Láner Olivér 

elkészítette a Bükk részletes kataszteri felosztásának tervezetét, amelyet azóta 

lektorált a MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Csoportja, Várszegi Sándor 

és Tóth József is.

4. 1971. április 23-án a Dokumentációs Szakbizottság megbeszélést tartott. A Pilis, 

Gerecse és Budai hegység kataszteri elhatárolása után Kordos László bemutatta 

a Bükk-hegység részletes felosztását. Dr. Dénes György elkészítette és bemutat

ta az Aggteleki-karszt kataszteri felosztását. A további területek felosztására a 

szakbizottság a következő személyeket kérte fel: Dr. Bertalan Károly : Bakony, 

Rónaki László : Mecsek, Horváth János : Vértes-Velencei-hegység, Schőnviszky 

László : Gerecse, Schőnviszky László és Kordos László : Budai-hegység, Pilis,
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Szentendre-Visegrádi-hegység, Dr. Dénes György és Sehőnviszky László: 

Börzsöny-Mátra.
/

A területfelosztás után dr. Dénes György és dr. Dudich Endre a MAFI és az 

MKBT barlangkataszterezéssel kapcsolatos együttműködéséről tárgyalt.

5. 1971. junius 15-én Kordos László elkészitette a Pilis és Szentendre-Visegrádi- 

hegység részletes, valamint a Budai-hegység kistáj felosztását. Tervet készi 

tett a kataszter vezérlapjának kialakításához.

6. 1971. junius 17-én dr. Bertalan Károly elkészitette a Bakony részletes katasz

teri felosztását, amelyet azóta Pék József lektorált.

7. Az 1971. évi Barlangnapon (junius 19.) dr. Bertalan Károly és Kordos László 

tájékoztatást adott barlangdokumentáció soron következő feladatairól. 

Hozzászóltak : Benedek Endre, dr. Dénes György és Pék József.

8. 1971. julius 13-án a Dokumentációs Szakbizottság megbeszélést tartott.

Dr. Bertalan Károly - a szakbizottság vezetője - Kordos Lászlót a bizottság 

előadójának kérte fel. Sehőnviszky László bemutatta a Gerecse kataszteri fel 

osztását. A jelenlévők dr. Bertalan Károly, dr. Dénes György, Kordos László 

és Sehőnviszky László elkészitették a Börzsöny-Cserhát-Mátra vonulat katasz

teri felosztását.

Kordos László

\
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Dr. Böcker Tivadar, a Karszthidrológiai Szakbizottság vezetőjének 

1971. junius 19-én a Barlangnapon elhangzott beszámolója

Vitaindító előadásomban szeretnék rámutatni arra, hogy a felszínen és a mélyben 

elhelyezkedő karsztos kőzetek hazánk területének mintegy 40 %-án megtalálhatók.

A karsztos kőzetekben tárolt viz - a karsztvíz - jelentősége gyakorlati szempont

ból igen nagy. Ez a jelentőség három nagy területre koncentrálódik, nevezetesen a ;

- vízellátásra

- az építési és vizmérnöki gyakorlatra

- a bányászatra

Közismert tény, hogy a vízellátásban egyre nagyobb a felszín alatti vizek és ezen 

belül a karsztvizek szerepe. Néhány nagyobb városunk, például Miskolc és egy 

sereg község vízellátása csaknem teljess,egészében a karsztvízre alapozódik. A 

Balaton nyugati partvidékének jelenlegi Ínséges vízellátása a karsztvizet termelő 

bányákból oldódik meg a közeljövőben.

A bányákban ugyanis hihetetlen mennyiségű karsztvizet szivattyúznak a felszínre. 

1970-ben például naponta 790 ezer köbméter volt a bányák által termelt karsztvíz.

Vajon mit kell tudnunk és ismernünk ahhoz, hogy kielégítő módon választ tudjunk 

adni a karsztvízzel kapcsolatos ipari igényeknek:

Tudnunk kell azt, hogy a viz

- miben áramlik,

- hogyan áramlik és

- honnan, hová áramlik.

Nos miben áramlik a karsztvíz. Nyilván a kőzetekben található repedésekben, üre

gekben és barlangokban ; összefoghatóan a vizj árat okban.

Ezek a vizjáratok, a geometriai méretük, elhelyezkedésük, egymással való kapcso

lódásúk az egyik döntő tényezője a karsztvizmozgásnak. A másik a karsztvfz szint

jének, vagy nyomásának a változása.
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Lényeges a harmadik kérdés is, hogy honnan hová áramlik a viz.

A három feltett kérdésre (mibep, hogyan és honnan, hová) akkor tudunk válaszol 

ni, ha ismerjük :

- a karsztos formákat,

- a karsztosodás vertikális zőnalitását,

- a kőzet anizotrópiáját,

- a hézagtényező változását,

- a csapadék eloszlását,

- a beszivárgást,

- a felszíni lefolyást,

- a forráshozamok és

- a karsztvizszintek időbeni változásának törvényeit,

. - a kőzet vízszállító képességét

- a vizmozgás jellegét,

- a vizmozgás irányát és sebességét.

Nos miben tudnak aktivan résztvenni és a hivatalos állami kutatásokat elősegíteni 

a társulatunknak azon tagjai, akiknek érdeklődése a karszt-és barlangkutatás 

szerteágazó tevékenységei köréből a vízre koncentrálódik.

Vajon lehet-e a karsztos formákat, a karszt-hegységeink morfológiáját, a viz- 

nyelők, zsombolyok, dolinák stb. tanulmányozni szabadidőben, társadalmi tevé

kenységben? Lehet. Hiszen minden egyes kutató, minden csoport a maga kutatási 

területének karsztmorfológiáját ism eri, akarva, vagy akaratlanul tanulmányoz 

za. Tudja, hogy hol találhatók ezek a formák és milyenek ezek. Ezeket - a néha a 

legapróbb részletekre is kiterjedő - ismereteket helyszíni vázlatokkal, kiegészít

ve le lehet írni és alarsulaton keresztül közhírré lehet tenni.

A barlangok helyét, méreteit csak a barlangkutatók tevékenységeiből ismerhetjük 

meg. Hivatalos, állami kutatási intézményeknél elképzelhetetlen és megvalósít

hatatlan a barlangok vízföldtani vizsgálata néhány esettől eltekintve. Az egyes 

karszt hegységeink területén található barlangok száma ezeknek mérete rendkívül 

értékes adat. Például a Dunántúli-Középhegységben közel 500 barlangot ismerünk. 

Vázlatos ismereteink vannak ezek méreteiről. Ha ezeket statisztikailag vizsgáljuk 
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megtudjuk azt, hogy a Pilis-hegységben egy négyzetkilométernyi karszt felü

letet feltárva 13 % a valószinüsége annak, hogy barlangot találunk.

A bányák számára ezek az adatok megmondják azt,hogy milyen valószinüséggel 

találkozik a bányavágat barlanggal és kaphat belőle katasztrofális vizbetörést.

A barlangok rendkivüli érdekes adatokat adnak a beszivárgás időbeli változására.

A barlangkutató csoportok kialakíthatnak az általuk vizsgált területen barlangi 

csepegő smérő helyeket, ahol a csepegés intenzitását tudják mérni. Azokban a 

barlangokban, ahol állandó vizszint van, vízmércék elhelyezésével lehetőség 

nyílik a vízállás időbeni változásának tanulmányozására. Ilyen adottságokkal pl. 

a Bükkben számos barlang rendelkezik. A barlangok földtani és tektonikai szelvényezé

se a kisméretű repedések elhelyezkedésének felvétele olyan adatok birtokába juttat

ja a kutatókat, melyeket semmilyen más módon megszerezni nem lehet. A jelen

legi legnagyobb vállalkozás a Vecsembükki-zsomboly feltárása számos elméleti 

és gyakorlati kérdésre fog majd választ adni.

Gondoljunk arra, hogy milyen eltérő vélemények és feltevések vannak a zsombolyok 

keletkezésére. Azok a munkálatok, melyet mi kezdeményeztünk, nevezetesen a 

zsombolyok sózása, illetve megfestése bizonyította, hogy a zsombolyok kapcsolat

ban állnak a Karsztvizrendszerrel.

Ez az expedíció reméljük feltárja a karsztvizet is.

Hihetetlen nagy segítséget nyújthatnak a barlangkutatók és a csoportok a forrá

sokkal kapcsolatos vizsgálatokban is. Hiszen ha a kutatási területükön található 

források vízhozamát időnként megmérik számos olyan forrásról kapunk infor

mációt, melyekről eddig keveset, vagy esetleg semmit sem tudtunk. Közismert 

tény, hogy a társadalmi munkában végzett vizfestési kísérletek pl. a Bükkben, 

vagy az Alsó-hegyen nagy mértékben elősegítették és megkönnyítették ezeknek a 

területeknek a hidrológiai értékelését.

Összefoglalóan miben és hogyan vehetnek részt a barlangkutatók a karszthidrolő- 

giai munkákban :

1. A morfológiai vizsgálatában és térképezésében,

2. A barlangok felmerésében és kataszterezésében,

3. A barlangi csepegés és vizszintmérésekben,

4. A források vízhozamának mérésében,
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5. A vizfestési kísérletek végzésében és értékelésében.

A Társulat Karszthidrológiai Szakbizottsága ezekben a témákban kéri az érdeklő

dők aktív részvételét és segítségét. Igyekszünk megteremteni azt a lehetőséget, 

hogy az ilyen társadalmi munkához a szükséges támogatás biztosítva legyen, aho

gyan azt pl. a Vecsembükki-zsomboly feltárása esetében is tettük.

Szeretnénk, ha az ismeretek előadások vagy publikációk utján közkinccsé válnának. 

Az utóbbi három évben az állami szervek évente több mint 15 millió forintot for

dítottak a karsztvizkutatásra és ipari létesítményekre. Ezek beruházási költsége 

1975-ig eléri az öt milliárd forintot. Ebben a hatalmas méretű munkába való be 

kapcsolódás minden tudományos egyesületnek és igy a MTESZ keretében működő 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak is nemcsak lehetősége, hanem 

egyben kötelessége is.

A jö őben végzendő munkákat tehát ezeknek az irányelveknek a figyelembevételével 

kell hogy elvégezzük.

Befejezésül, de nem utolsósorban a Társulat aktív bekapcsolódása a karszthidroló

giai kutatásba öregbíteni fogja a magyar barlangkutatás nemzetközi hírnevét és 

tekintélyét. Az 1970-ben alakult Nemzetközi Karszthidrológiai Bizottság 11 pontból 

álló kutatási irányelvének megvalósítása során öt programpontban számit a 

magyar kutatók eredményes közreműködésére.

Erre az előlegezett bizalomra csak akkor leszünk méltóak, ha a jelenleginél még 

intenzivebben fordítjuk figyelmünket a karsztvízzel kapcsolatos problémák vizs

gálatára.

Dr. Böcker Tivadar
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NAGY MEGALODONTIDAE-MARADVÁNY AZ ALS^-HEGYROL

1971 júniusában az Alsó-hegyi Vecsembíikki-zsomboly feltárásával kapcsolatban 

Szenthe István geológussal a környéket vizsgáltuk. A zsombolytól mintegy 500 m -re 

dél-délkeletre a Gőte-zsomboly szája mellett nagy Megalodontodae-metszetet 

találtam. Később Maucha László geológussal együtt a lelőhelyet jobban begyűjtöttük, 

s ennek során gazdag, de igen nehezen preparálható Mollusca (főleg csiga) és korall 

faunát találtunk, bizonytalan Crinoidea - nyéltag-nyomok kíséretében.

A kőzetanyag középszürke szinü finomszemcsés, a faunától eltekintve szemre 

nem különbözik a Baradla környéke középső triásznak tartott Wettersteini mész

kövétől.

A Megalodontidae-metszet 20 cm magas, 14 cm széles. Mivel a metszet nem a 

kagyló közepén halad át, a valóságos méretek még nagyobbak. A metszet szimmet 

rikus felépítésű, zömök kagylót mutat. Közelebbi meghatározás sajnos nem lehet

séges.

A méret alapján mindenesetre a felsőbb nori, vagy raeti emeletbe való tartozás 

biztosra vehető, szemben az eddig feltételezett ladini korral. Hasonló Crinoidea 

tartalmú kőzetet ismert fel Szenthe István a Vecsembíikki-zsomboly alján, mint

egy 245 m mélységben.

A kapcsolatot keresve felmerül a Jósvafőtől északra, a Haragistya környékén talált, 

nagyjából csapásirányba eső felső triász. Az itteni vörös és vörösfoltos mészkő 

jellege eltérő a Megalodusos kőzettől, de hasonlít az Alsó-hegy déli peremén talált, 

Balogh Kálmán által újabban ladininak jelzett vörösfoltos mészkőhöz, mely törés- 

mentén többnyire seizi és campili rétegekkel érintkezik.

A sürgősen elvégz endő részletes vizsgálatok munkahipotézise a következő lehet: 

(bükki analógiák alapján) a vörösfoltos mészkő a Megalodusos mészkő fedőjében 

volna, az Alsó-hegy igy egy elnyesett szinklinális szárnya lehet, melynek déli vé

gén nori, esetleg raeti, északi végén pedig anizusi kőzetek vannak, az alsótirász- 

anizusi szinklinálisokkal (Torna-, Bódva-völgy, Acskó-rét, Ménes-völgy) pedig
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törések mentén érintkezik (ábra) Tornanádaska-Bődvavendégi vonalában a déli 

oldalon meglévő középső triász rétegsor igy a déli szárny megmaradt része lehet.

A vázolt gondolat jól összefér azzal az elképzeléssel, hogy a zsombolyok kelet

kezésének feltétele az extrém alacsony oldási maradék. Márpedig Maucha László 

szerint a környéken a savban oldhatatlan maradék mennyisége a seizitől a karni e- 

meletig (és valósziniileg még tovább is) csökken.

A zsombolyok zöme igy karni-nori mészkőben van. A kérdés fontosságát növeli, 

hogy az északi karsztvidéken sok ladininak tartott kőzet kora ezzel kérdésessé vált.

A megoldást a Maucha László által végzett szelvényezéstől, valamint Szenthe István 

vizsgálataitól várjuk. Végül köszönetét mondok Dr. Végh Sándorné és dr.. Balogh 

Kálmán professzoroknak, Maucha Lászlónak és Szenthe Istvánnak a nyújtott se 

gítségért.

Müller Pál
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